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بني اُحلجة واإلهلام، واإلنصاف واإلزعان، بني القوة والقهر، والرقة والعاطفة جتد عمر؛ بني 
من  الشجاعة واإلقدام، بني اخلوف واحلذر، بني االستكثار لألمة من الُفتوح، والتقلِل لنفسه

  .الدنيا واجلنوح جتد عمر.. جتد عمر

من هو عمر؟.. ومن هم اوالده وزوجاته؟.. وما هي قصة اسالمه؟.. هذا ما ستعرفه يف هذه 
  املادة إن شاء اهللا
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1 عمر.. من األوائل

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل تغفره أمحُده تعاىل وأستعينه وأسإن احلمَد هللا
  .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

محيٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك 
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   .]102[آل عمران: يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا وَ  {يَا َأيـَها الناسُ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ِنَساء َواتـُقوْا الّلَه اتـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1[النساء: الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد  َه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًداا الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا الل {يَا َأيـهَ 
  .]71-70[األحزاب:  فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ليهخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عفإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن 
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  فإخويت يف اهللا ،،،

إال ظّله،  وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)االلهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً 

  أِحبيت يف اهللا ،،، 

  .كل عام وأنتم خبري
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2 عمر.. من األوائل

قلوبنا، اللهم جننا من الفنت ما ظهر منها وما  يأسأل اهللا جل جالله أن يصلح أحوالنا، وأن يهد.. (كيف حالكم مع اهللا؟
رزقنا كل بركة أنزلتها ىف هذه األيام، اللهم عافنا من البالء، وجننا من الفنت، واكتب لنا كامل األجر، وارزقنا اإلخالص ىف بطن، اللهم ا

  القول والعمل، آمني يا حي يا قيوم).

Γ�†ÛÂ�h^Ş¤]�àe�τ�Σ� �

  إخويت يف اهللا ،،،

مبواقفه العظيمة، ننتقل إىل  τ به قلوبنا مع سيدنا أيب بكروأمضينا وقتا مّتع اهللا ، ρأصحاب النيب  ..ما زلنا مع النجوم األكابر
ق اهللا به ذي املقام الثابت املأنوق، أعلن اهللا به دعوة الصادق املصدوق، فرτ -  - الفاروق  ..سيدنا عمر ،شقيق روحه، وأخو صحبته

واهد التوحيد، بدد به مواد التنديد فظهرت بني الفصل واهلزل، وأيد مبا قّواه به من لوامع الطول، ومهد له به من منائح الفضل ش
ضي ر ت بالتوحيد أصوام  بعد ختافت، مة، فجمع اهللا تعاىل مبا منحه من الصولة ما نشأت هلم من الدولة.علالدعوة، ورسخت الكلِ 

   .اهللا عن عمر

ث ملعانام ومعادام وتعاطيهم، غلب كيد املشركني مبا ألزم قلبه من يقني اليقني، ال يلتفت إىل كثرم وتواطؤهم، وال يكرت 
   .اهللا عن الفاروق عمر يرض ..اتكاالً على من هو ُمنشئهم وكافيهم، واستنصارًا مبن هو قاصمهم وشافيهم

احتمل ما احتمل مع من احتمل من أصحاب الرسول، مصطربًا على املكاره ملا يؤمل من الوصول، مفارقـًا ملن اختاَر النعيَم 
   .رضى اهللا عن عمر ..كلف من التشمري والتوجري  ا ملاوالرتفيه، ومعانقً 

املخصوص من بني الصحابة باملعارضة للُمبطلني، واملوافقة يف األحكام لرب العاملني، السكينة تنطق على لسانه، واحلق جيري 
   . عن عمررضي اهللا. عن احلكمة يف بيانه، كان للحق مائال، وباحلق صائال، ولألثقال حامال، ومل خيف دون اهللا طائال.

   .رضي اهللا عن عمر.. زل اهللا الوحي يف موافقته للحقأخلى مهّه ىف مفارقة اخللق؛ فأن

بني الشجاعة واإلقدام، بني اخلوف  والقهر، والرقة والعاطفة جتد عمر؛بني اُحلجة واإلهلام، واإلنصاف واإلزعان، بني القوة 
   .رلنفسه من الدنيا واجلنوح جتد عمر.. جتد عم لِ تقل توح، والواحلذر، بني االستكثار لألمة من الفُ 
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3 عمر.. من األوائل

�JJJJJJJJJJJàÚ�Ùæ_�[[� �

  . الرجل األول بعد سيدنا أيب بكر، رضي اهللا عن عمر

   .ج اليهود وأجالهم من جزيرة العربأول من أخر  - رضي اهللا عنه- عمر  •
   .عمر أول من وضع اخلراج •
   .وأول من مّصر األمصار •
   .وأول من استقضى القضاة •
   .وأول من فرض األعطية •
   .أول من عّس يف عمله ..عمر •
   .وأول من لُِقْب بأمري املؤمنني •
   .وأول من دّون الدواوين •
   .أول من مجع الناس لقيام رمضانو  •
   .صى يف مسجد الرسولوأول من ألقى احلَ  •
   .بالتأريخ ب له التاريخوأول من كتب التاريخ اهلجري فُكتِ  •

  ..رضي اهللا عنه ر بن اخلطابعم. عمر، رضي اهللا عن عمر
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4 عمر.. من األوائل

�[†ÛÂ�çâ�àÚ� �

 )،أبا حفص(كّىن يُ  .اهللا بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب العزى بن رباح بن عبد هو عمر بن اخلطاب بن نُفيل بن عبد
جهل  أخت أيب جهل بن هشام، فكان أبو )اهللا بن عمر بن خمزوم حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد(أمه  ،ρبابنته زوج النيب 

  خاله.

/�ÿæł‘₣ËäßÂ��]�ê•…�ä�/� �

صّل - سى به، قال رسول اهللا قلنا الفائدة من ذكر وصفه أن تراه يف املنام، األول لكي ترى سيدنا عمر يف املنام أن حتبه، وتتأ
وا باللذْيِن من اقتد".. ]1318الجامع الصغير:  -[صحيح "تدوا باللذْيِن من بعدي؛ أبي بكر وعمراق"" :صلى اهللا عليه وسلم - عليه

 ."أبي بكر وعمر ؛بعدي

   .وًال، كان عمر كّث اللحيةعرًضا وط ،ضخمة جًدا - سبحان اهللا العظيم-كانت حليته   ،كان عمر َكث اللحية

   .)وال يعرف الكتابة، وكان يستعمل يده اليسرى .. يضرب بالشمال؛أعسر يعين أشول( ..أعسر

يف ُمحْرة يُقال له آدم، واألبيض الشاهق يُقال له أصفر، أبيض مييل إىل الُصفرة الذي ن األبيض (قلنا سابقا أ. .شديد األَدمة
هو األبيض حنن نقول عنه أبيض يف عرفنا كمصريني.. العرب يقولون عنه أصفر أما ما نقول عنه قمحاوي هذا يقولوا عليه آدم الذي 

  هو أمسر ليس أسود، أمسر أبيض يف ُمحْرة أمسر يُقال له آدم).

   .وعليه األكثرون يف وصفه ،.. شديد األدمةهكذا وصفه ُرزين بن ُحبيش ،(فيه مسرة قليلة) كان شديد األدمة  

 ُصْهَبةٌ  َأْطرَاِفَها ِيف  الشْعرِ  َكِثريَةُ   َسبَـَلُتهُ ، : كان عمر طويًال، جسيًما، أصلع شديد الصلع، شديد األدمةقال أبو رجاء العطاردي
  رة ..أصهب). يعين يف اآلخر السواد يبدأ خيف كأنه مييل إىل محُْ  ،آخرها كأنه يف  شعار (حليته طويلة جًدا، ويف

 لع.. ال شعر له أصًال إال احلاجات البسيطة إًذا كان عمر طويًال.. جسمه طويل، جسيًما.. عظامه ضخمة، أصلع شديد الص
قال ، وضخامة جسمه عندما ميشي كأنه فوق والناس حتت من اجلانبني، وكان عمر أروح كأنه راكب والناس ميشون.. كان من طوله

 هري: كان عمر بن اخلطاب جيلس مرتبًعا (عندما جيلس جيلس مرتبًعا ميأل مكانه) ويستلقي على ظهره، وكان حيب أن يرفع إحدى الز
  رجليه على األخرى.
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5 عمر.. من األوائل

/�äi^qæ‡��/� �

تزوج أوًال زينب بنت مظعون، مث أم كلثوم بنت  سالم:يف اجلاهلية، وأربع يف اإل سيدنا عمر تزوج سبع نساء منهن ثالث
ولوهية هذه كانت أم ولد (يعىن كانت جارية فأعتقها فأجنبت، فلما أجنبت تسمى أم  ؛جرول، مث مجيلة بنت ثابت بن األفلح، مث لوهية

  نفيل. وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن  ولد) وأم حكيم بنت احلارث بن هشام، وفكيهة كانت أم ولد أيًضا،

/�å�÷æ_��/  

عبد اهللا، وعبد الرمحن، وزيد األصغر، وعبيد اهللا، وعاصم، وعبد الرمحن األوسط، وعبد  ، رضي اهللا عنه:وكان لعمر مثانية أوالد
   .. رضي اهللا عن سيدنا عمرالرمحن األصغر، وعياض بن عمر. مثانية ذكور وثالث بنات هن حفصة، وفاطمة وزينب

��í’Î��†ÛÂ�Ýø‰cτ��� �

وكانت زوجة عامر بن ربيعة: إنا نـَُرِحل متاعنا لنهاجر  ،ةمَ قالت أم عبد اهللا بنت أيب حثَ  ؛عمر بن اخلطاب كان إلسالمه قصة
وكنا نلقى منه من البالء،  عمر، وهو على ِشركه حىت وقف علي،لبعض حاجته إذ أقبل   -زوجها–وقد ذهب عامر  ة.شَ إىل أرض احلبَ 
  يا أم عبد اهللا؟ فقال: أتنطلقونأذى وشدة، 

  حىت جيعل اهللا لنا فرًجا. ،قالت: قلت نعم، واهللا لنخرجن يف أرض اهللا فقد آذيتمونا، وقهرمتونا

   .م اهللاكُ بَ حِ قالت: فقال، صَ 

سيدنا عمر كان  ؛- سبحان اهللا العظيم-  لو رأيت عمر ورقته، وحزنه علينا :قالت فلما عاد عامر زوجها أخربته، وقلت له
ما تركتكم  :مث يقول يضرب حىت َيّكل. ..ب املوايل الذين أسلموان أسلم يف بداية الدعوة، كان شديًدا جًدا، وكان يُعذ شديًدا على م

   .من كثرة الضرب ميل من الضرب .إال ماللة

قة، لو ُلِمَست ومع هذه الشدة يف داخل عمر رقة، وليتنا نتعلم أنه يف داخل الشدة اليت تراها ظاهرة ملسة ر  !سبحان اهللا العظيم
امسع بقية القصة (وخليك متذكر هذه  - سبحان اهللا العظيم- تأيت بالعجائب، وتكون نقطة حتول شديدة يف حياة الشخص ويف مواقفه 

  ). سنعلق عليها ثانيةً  ألن حنن
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6 عمر.. من األوائل

h^Ş¤]�…^ÛŽu�Ü×ŠŁè�îju�†ÛÂ�Ü×ŠŁè�÷��]æ=� �

  لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا! قالت:

  إسالمه؟قال: أطمعيت يف 

  قالت: نعم.

  .]ملا كان يَرى من غلظته، وشدته على املسلمني[ .سلم عمر حىت ُيسلم ِمحار اخلطابقال: واهللا ال يُ 

؟ يسلم هذا؟ واهللا لو احلمار الذي عند أبيه أسلم، احلمار احليوان.. البهيم ن عمر(قال هلا: أنت حتلمني أ ! العظيماهللا سبحان 
  فهداه اهللا فأسلم.. - سبحان اهللا العظيم- ).لو أسلم فلن ُيسلم عمر هذا

JJJ�ì‚ñ^Ê�JJJ� �

   :نريد أن خنرج من هذه القصة بأمرين

   .تيأس من هداية أحد : أن الاألول

فال تيأس من هداية أحد، ال تقل أن فالنا هذا عمره ال  يدي اهللا يقلبها كيف يشاء، وال يعلم ما حيمل غًدا إال اهللا،فالقلوب ب
  ينفع يف هذا الدين، ال تقل هذا.، فالن هذا عمره ما يبطل كذاعمره ال  ، فالن هذايصلي

أنا أؤمن وأحسن ظًنا باهللا أن كل املسلمني فيهم خري، لكن حيتاجون إىل ملسة تردهم إىل صوام، وإىل الدين، وإىل حب 
اء، وكل الناس عموًما، هناك أمل هلدايتهم لإلسالم، اإلسالم، وإىل عبادة اهللا، وإىل الفرار من املعاصي والذنوب، كل املسلمني بال استثن

ِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتَخَذ ِإَلٰى رَبِه َسِبيًال ؛ لكنها أرزاق يُْدِخُل  *َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء اللُه ِإن اللَه َكاَن َعِليًما َحِكيًما  *{ِإن هَٰ
  فهي أقدار وأرزاق.. ]31-29: اإلنسان[ }...َمْن َيَشاُء ِفي رَْحَمِتهِ 

  الفائدة الثانية: 

إال إنه دوًما داخل النفس البشرية نقطة حنان، نقطة رقة، نقطة عاطفة، هذه  ،نف وقسوةنه وإن بدت شدة، وإن ظهر عُ أ
   النقطة حتتاج أن يُوَصل إليها، فإذا ُوِصل إليها ترى العجب العجاب.

   .ىل هذه النقطة يف نفس عمرِصل إتعالوا لنرى كيف وُ 
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7 عمر.. من األوائل

[JJJJ†ÛÂ�Ýø‰c�gf‰� �

سعيد بن زيد وفاطمة بنت  ابن زيد، كانا مسلَمْني:كان سبب إسالمه أن أخته فاطمة بنت اخلطاب، وكانت حتت سعيد 
وجته يعلمهم اخلطاب خيفيان إسالمهما من عمر، وكان خباب بن األرت خيتلف إىل فاطمة يُقرئها القرآن (يعىن يروح لسعيد بن زيد وز 

   .القرآن يف بيتهم)

عمر.. أسلم بعض من حوله، أسلم بعض جواريه وأتباعه من ِغلمانه، فغضب  ؛ρمر يوًما ومعه سيفه، يريد النيب خرج عف
واملسلمون  ρفحمل سيفه، وخرج يريد قتل النيب  ه زاد عن حده الزم أقتله)هكذ هذا املوضوعجًدا، وقال واهللا ألقتلن حممًدا (قال 

  تمعون يف دار األرقم عند الصفا، وكانوا حنو أربعني رجًال.جم

  فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال: أين تريد يا عمر؟

  ريح الناس منه.فقال: أريد حممًدا الذي فرق أمر قريش، وعاب دينها، فأقتله وأُ 

؟! أفال ترجع ألهلك قتلت حممًدا أترى بين عبد مناف تارِكنيَك متشي على األرض، وقد ،فقال نعيم: واهللا لقد غرتك نفسك
  فتقيم أمَرهم؟

  قال: وأّي أهلي؟!

  قد أسلما.  ،قال: َختَـُنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة

å†Ú]�î×Â�gÖ^Æ��]æ� �

  فتمشي هكذا!  ]21[يوسف: } {َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِهِ ا هكذا، ممكن أحيانًا تكون ماشيً  !سبحان اهللا العظيم

أنت ال تسّري نفسك، لذلك  ؛- سبحانه وتعاىل، جل جالله- نواصي اخللق بيده  ،]18[األنعام: } ُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ {وَ اهللا 
سبحان - قال له ارجع لرتى أختك)  ،اأقتل حممدً  :قال له ،أين تذهب يا عمر :ميعأين تذهب؟ نُ  ..ا، يقابله هذا الرجلعمر كان ماشيً 

  .- اهللا العظيم

بن األرت يقرئهما القرآن، فلما مسعوا صوت عمر غـُّيَب خباب (خبوا سيدنا اعمر ودق عليهما الباب، وعندمها خباب فرجع 
   .خباب حتت السرير) وأخذت فاطمة الصحيفة اليت كان يقرأ منها القرآن، وألقتها حتت فخذيها
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8 عمر.. من األوائل
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 ..)أنا كنت سامع أحد يهمسرتاب مث قال: ما هذه اهلينمة؟ (املفلما دخل نظر نظرة ؛ ولكن عمر كان قد مسع قراءة خباب
  ما هذه اهلينمة؟ 

  فقاال: أومسعت شيًئا؟ 

   .ما حممًدابل إين ُأخربت أنكما تبعتُ  ،قال: بلى

وجها، فحملت طش بسعيد بن زيد (لطم سيدنا سعيد) على وجهه وعلى ظهره وأتى به من صدره فقامت أخته لتدافع عن زَ وبَ 
(هو مميل على زوجها يضربه، وهي جاءت من خلفه بتسحبه من ظهره، شدته من ظهره راح  ها.قفاه فالتفت، وضرا فشج  عمر من

   ).ت بالدمفأنفها، وفمها وأذا سال ،التفت وبظهر يده لطمها على وجهها

Ö^ßÛ×‰_�‚Ï�JJkò��^Ú�Äß‘^Ê� �

برسوله رغم أنف واهللا لقد أسلمنا وآمنا باهللا و " :رضوهي على األ قالت - طرحها على األرض- فلما انبطحت على األرض، 
  .من الدم حتركت تلك الرقة يف قلبهفلما رأى عمر ما بأخته  "،عمر فاصنع ما شئت

 :سلم عمر، كم حنن حباجة إىل فاطمة بنت اخلطاب؟ تقف وتقولكم حنن حباجة إىل فاطمة بنت اخلطاب؟ يضرا عمر فيُ 
   .لكننا حباجة إىل من يلمس الرقة يف قلب أقوياء مثل عمر ليسلم عمر، فُيسِلم عمرفاطمة،  أسلمنا فاصنع ما شئت، تَثُبت

   :ليهدي اهللا بنا الناس حباجة إىل أمرين
  .احتمال وتضحية •
  وقوة وثبات. •

  ظهران احلق يف صورته احلقيقية، لينبهر به الناس فيستسلمون هلذا الدين.احتمال وتضحية وقوة وثبات.. يُ 

ا بقول ورة: سيدنا خباب حتت السرير، فاطمة تنزف الدم، وملقاة، وسعيد بن زيد يف قبضة عمر، وعمر مشدوهً ختيل الص
  .فاطمة: أسلمنا رغم أنف عمر فاصنع ما شئت، نستكمل املوقف يف اللقاء القادم

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 
  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


